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 שאלות חזרה למבחן בנביא

 ג' -פרקים א' 

 

 שאלות בקיאות

 פרק א'

 "וישאלו בני ישראל בהשם". מה שאלו? וכיצד שאלו? .1

 מה היתה התשובה? .2

 מה אמר יהודה, לשמעון אחיו? .3

 מה היתה תגובתו של שמעון? .4

 האם יהודה קיים את הבטחתו? היכן? .5

 במי נלחמו תחילה? .6

 מה היו תוצאות המלחמה? .7

 י בזק? ומה היתה תגובתו לכך?מה עשו לאדונ .8

 מה הבטיח כלב? תמורת מה? ומי זכה לבסוף? .9

 מי היתה עכסה? מה ביקשה מאביה? כיצד? ומה היתה תגובתו? .11

 איזו עיר כבשו בית יוסף? מה היה שמה? וכיצד כבשו אותה? .11

 

 פרק ב'

 "ויעל מלאך השם", מהיכן בא? למי נשלח? ומדוע נקראו כך? ומה אמר להם? .12

 ה יהושע, במותו? והיכן נקבר?בן כמה הי .13

מה היו חטאי העם בתקופת השופטים )תיאור הנביא(? מה גמל להם השם על כך? מה  .14

 היתה תגובת העם? ומה עשה השם לאחר תגובה זו?

 מה אמר הקב"ה לאחר שישראל לא שמרו בריתו? ומדוע? .15

 

 פרק ג'

 אלו גויים לא מסר השם ביד יהושע? ומדוע? .16

 ראשונה? וכמה שנים עבדו אותו?ביד מי נמסרו ישראל ל .17

 מי היה השופט הראשון? כמה שנים שפט? ואיך הושיע את ישראל? .18

 ביד מי נמסרו ישראל בשניה? וכמה שנים עבדו אותו? .19

 מי היה השופט השני? כמה שנים שפט? ואיך הושיע את ישראל? .21

 תארי את חרבו של אהוד! .21
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 כיצד לא הבחינו כי אהוד נושא עמו חרב? .22

 גת עגלון!תארי את הרי .23

 מדוע לא שלף את החרב? .24

 כיצד לא הבחינו עבדי עגלון, ברציחתו? .25

 מדוע לכדו את מעברות הירדן? .26

 

 שאלות עיוניות

 פרק א'

 מה הם שלשת ההקדמות של הנביא לתקופת השופטים? .1

 "וישאלו בני ישראל בהשם", מה שאלו? ומדוע? .2

 אחיו?"ויאמר יהודה לשמעון אחיו", מי היה יהודה? ומי היה שמעון  .3

 מדוע קצצו את בהונות ידיו ורגליו של אדוני בזק? .4

 !בארי: "ואת העיר שלחו באש" .5

 מתי נלחמו בחברון ובדביר? ומדוע נכתב כאן? .6

 בארי: "ויורש את ההר, כי לא להוריש את יושבי העמק". .7

 מהי "עיר התמרים"? מי ישב שם? ולאן הלך? .8

 הודה, למלחמת בני יוסף?"ויעלו בני יוסף גם הם", מה הקשר בין מלחמת בני י .9

 "הראנו נא את מבא העיר", מדוע לא יכלו לכבוש את העיר? וכיצד כבשוה לבסוף? .11

 על אילו מהשבטים לא מוזכר כי "לא הורישו את יושבי הארץ"? מדוע? .11

 

 פרק ב'

 ומדוע נקרא מלאך?"ויעל מלאך השם", מי היה?  .12

 בארי: "והיו לכם לצדים, ואלוהיהם יהיו לכם למוקש"! .13

 ו "שופט"? מה תפקידו? וכיצד הושיע את ישראל?מה .14

 

 פרק ג'

 האם מותר להתחתן עם הגויים? כיצד התחתנו איתם ישראל? ומה היה חטאם? .15

 מה שמו של מלך ארם? ומדוע נקרא כך? .16

 מה היו חטאי ישראל בתקופתו של אהוד? .17

 האם היתה סיבה, שנמסרו בדווקא בידי מואב? .18

 מדוע שלח אהוד את נושאי המנחה? .19

 ה רצה אהוד להסביר, באמרו: "דבר סתר לי אליך"?מ .21

 מדוע נשאר אהוד לבדו עם עגלון? ומדוע קם עגלון? .21

 מדוע חשבו העבדים כי עגלון מסיך את רגליו? .22
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 בארי: "מסיך את רגליו"! .23
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 תשובות חזרה למבחן בנביא

 ג' -פרקים א' 

 

 שאלות בקיאות

 פרק א'

  שאלו?"וישאלו בני ישראל בהשם". מה שאלו? וכיצד  .3

 שאלו: מי יעלה לנו בתחילה להילחם.  ושאלו באורים ותומים.

  מה היתה התשובה? .2

 יהודה יעלה.

  מה אמר יהודה, לשמעון אחיו? .1

 עלה עמי בגורלי.

  מה היתה תגובתו של שמעון? .4

 עלה עמו.

  האם יהודה קיים את הבטחתו? היכן? .5

 כן. כאשר הלך לעמו להילחם ביושב צפת.

  במי נלחמו תחילה? .6

 בבזק.

  מה היו תוצאות המלחמה? .9

 ויכו עשרת אלפים איש.

  מה עשו לאדוני בזק? ומה היתה תגובתו לכך? .8

 קיצצו את בהונות ידיו ורגליו. ואמר: כי זו מידה כנגד מידה.

  מה הבטיח כלב? תמורת מה? ומי זכה לבסוף? .7

 ן קנז.קרית ספר. והכה, אחיו, עתניאל ב -כלב הבטיח את בתו. למי שיכה את דביר 

  מי היתה עכסה? מה ביקשה מאביה? כיצד? ומה היתה תגובתו? .32

עכסה היתה בתו של כלב. בקשה אחוזה לפרנסה, )ברכה(. ותצנח מעל החמור, נפלה לרגלי כלב. ונתן לה את 

 גולות.

  איזו עיר כבשו בית יוסף? מה היה שמה? וכיצד כבשו אותה? .33

 כאשר ראו אדם יוצא מן העיר וסימן להם היכן הכניסה. אל. ושמה היה לוז לראשונה. וכבשו אותה,-בית

 

 פרק ב'

  "ויעל מלאך השם", מהיכן בא? למי נשלח? ומדוע נקראו כך? ומה אמר להם? .32

והוכיחם על שלא שמעו בקול השם, וכרתו ברית עלה מן הגלגל. אל הבוכים. ונקראו בוכים, כי בכו בדברם עמו. 

 עם הגויים, ולכן לא יתנם השם בידם.
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  בן כמה היה יהושע, במותו? והיכן נקבר? .31

 יהושע היה בן מאה ועשר. ונקבר בתמנת חרס, בהר אפרים.

מה היו חטאי העם בתקופת השופטים )תיאור הנביא(? מה גמל להם השם על כך? מה  .34

  היתה תגובת העם? ומה עשה השם לאחר תגובה זו?

וימכרם ביד אויביהם. וזעקו אל השם, )נאקתם(.  חטאי העם בתקופת השופטים: וילכו ויעבדו אלוהים אחרים.

 ואש הושיעם השם.

  מה אמר הקב"ה לאחר שישראל לא שמרו בריתו? ומדוע? .35

 שלא יוסיף להוריש אי מפניהם. למען נסות בם את ישראל, אם ישמרו את דרך השם.

 

 פרק ג'

  אלו גויים לא מסר השם ביד יהושע? ומדוע? .36

 י והחוי בצפון. בשביל לנסות את ישראל, אם יורישום.פלשתים בדרום, הכנעני והצידונ

  ביד מי נמסרו ישראל לראשונה? וכמה שנים עבדו אותו? .39

 ביד כושן רשעתיים מלך ארם. ועבדוהו שמונה שנים.

  מי היה השופט הראשון? כמה שנים שפט? ואיך הושיע את ישראל? .38

 ויצא למלחמה.. עתניאל בן קנז. שפט ארבעים שנה, )כולל השמונה של השעבוד(

  ביד מי נמסרו ישראל בשניה? וכמה שנים עבדו אותו? .37

 ביד עגלון מלך מואב, )ועמו עמון ועמלק(. ועבדוהו שמונה עשרה שנה.

  מי היה השופט השני? כמה שנים שפט? ואיך הושיע את ישראל? .22

 ג את עגלון בתחבולה.אהוד בן גרא. ושפט שמונים שנה, )כולל השמונה עשרה של השעבוד(. והושיעם ע"י שהר

  תארי את חרבו של אהוד! .23

 חדה משני צידיה. -אמה, שתי פיות  -גומד ארכה 

  כיצד לא הבחינו כי אהוד נושא עמו חרב? .22

 היה אטר וחגרה בימינו, ומתחת לבגדיו.

  תארי את הריגת עגלון! .21

ובהיותו איש שמן, נכנס אף אמר לו, שיש לו נבואה אליו, ועגלון קם, ותוך כדי קימתו, תקע את החרב בבטנו, 

 הנצב )הכת( בבטנו.

  מדוע לא שלף את החרב? .24

 לא הצליח, כיון שכל החרב נכנסה בבטנו, ויסגור בחלב בעד הלהב.

  כיצד לא הבחינו עבדי עגלון, ברציחתו? .25

 עגלון צוה להשאירו ביחידות עם אהוד, ואחר שיצא סגר את דלתות העליה, וחשבו שהוא מסיך את רגליו.

  לכדו את מעברות הירדן? מדוע .26

 כדי שלא יוכלו מואב לברוח לארצם.
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 שאלות עיוניות

 פרק א'

  מה הם שלשת ההקדמות של הנביא לתקופת השופטים? .3

שהוא שגרר את תקופת השופטים  -שלא הורישו וכרתו ברית, ונבואת השם שלא יוכלו להורישם  -ספור המעשה 

 ג. הסיבה, שגרמה לאי הורשתם. קופת השופטים. ב. נבואת השם, עת השתלשלות ת כפי שהיתה.

  "וישאלו בני ישראל בהשם", מה שאלו? ומדוע? .2

 שאלו: מי יעלה בתחילה להילחם. בשביל להווכח כי השם עדיין עמם, וכדי שתפול אימתם על העמים.

  "ויאמר יהודה לשמעון אחיו", מי היה יהודה? ומי היה שמעון אחיו? .1

 שמעון. וי"א כי יהודה הוא עתניאל, ושמעון הוא אחיו. י"א שהם שבט יהודה ושבט

  מדוע קצצו את בהונות ידיו ורגליו של אדוני בזק? .4

 אימתם. ללבזותו, ולפרסם את נצחונם כדי שתיפו

  בארי: "ואת העיר שלחו באש"! .5

 ב. שלחו את העיר אל ההעדר ע"י האש. א. שלחו בה אש. 

  אן?מתי נלחמו בחברון ובדביר? ומדוע נכתב כ .6

 נלחמו בזמן יהושע. ונכתב כאן, כיון שכאן מסופר על המלחמות הפרטיות של השבטים.

  בארי: "ויורש את ההר, כי לא להוריש את יושבי העמק". .9

השם היה עמם בהשגחה גלויה, להוריש את ההר, ולא היה עמם בהשגחה גלויה להוריש את העמק. וזו עבודתם, 

 ובכ"ז לדעת כי להשם הישועה.להתאמץ ולהילחם באמצעים טבעיים, 

  מהי "עיר התמרים"? מי ישב שם? ולאן הלך? .8

בבקעת יריחו, דושנה של יריחו. ונתנו אותה לבני יתרו, עד שידעו בחלקו של מי יבנה המקדש,  -עיר התמרים 

 ואז הוא יטלנה. ובני קיני עזבו את עיר התמרים, והלכו ללמוד תורה מעתניאל בן קנז.

  ף גם הם", מה הקשר בין מלחמת בני יהודה, למלחמת בני יוסף?"ויעלו בני יוס .7

 יהודה ויוסף, הראשונים, שניהם מלכים. 

  "הראנו נא את מבא העיר", מדוע לא יכלו לכבוש את העיר? וכיצד כבשוה לבסוף? .32

עד שראו הכניסה לעיר היתה דרך עץ לוז, וממנו למערה, והמערה היתה פתוחה לעיר, ולא ידעו היכן פתח העיר. 

 אדם שיצא, והוא הראה להם את הדרך.

  על אילו מהשבטים לא מוזכר כי "לא הורישו את יושבי הארץ"? מדוע? .33

 -חלקו היה בתוך נחלת יהודה, ויהודה לא השלים את הכיבוש. ויששכר   -ישבו בעבר הירדן, מקום שכבר כבשו )כולו( בימי משה. שמעון  -ראובן וגד 

 ש.היחיד שהשלים את הכיבו

 

 פרק ב'

  "ויעל מלאך השם", מי היה? ומדוע נקרא מלאך? .32

פנחס. ונקראו הנביאים מלאכים, כי בזמן התנבאם היו פניהם בוארות כלפידים, ומראיהם כמראה מלאך 

 השם.

  בארי: "והיו לכם לצדים, ואלוהיהם יהיו לכם למוקש"! .31

 צדים, לשון אורבים. ואלוהיהם, יהיו למכשול.
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  פקידו? וכיצד הושיע את ישראל?מהו "שופט"? מה ת .34

דיין. תפקידו לדון את ישראל ולדאוג לקיום חוקי התורה. והושיעו את ישראל, כאשר דאגו לבער את הרע,  -שופט 

 וממילא בטלה הגזירה.

 

 פרק ג'

  האם מותר להתחתן עם הגויים? כיצד התחתנו איתם ישראל? ומה היה חטאם? .35

תחתנו איתם, גיירום קודם לכן. והחטא היה, שעדיין ישבו בתוכם, והיו אסור להתחתן עם הגויים. וישראל שה

 קרובים למשפחותיהם הנכרים, ונגררו אחריהם.

  מה שמו של מלך ארם? ומדוע נקרא כך? .36

 כושן רשעתיים. ונקרא כך על שם רשעותו.

  מה היו חטאי ישראל בתקופתו של אהוד? .39

היה חטא של בין אדם לחבירו בשב ואל תעשה, )כמעשה לא נאמר במפורש, אלא זאת, שעשו הרע. וכנראה ש

 אלימלך שלא פרנס את העניים(, ואלו חטאים נסתרים, שאינם גלויים כל כך.

  האם היתה סיבה, שנמסרו בדווקא בידי מואב? .38

 יתכן ונמסרו בידי מואב, ללמדם שעליהם להיות שונים ממואב, שהינם צאצאי לוט, שבחר לשבת בסדום.

  ד את נושאי המנחה?מדוע שלח אהו .37

 ב. כדי שיקל עליו לברוח. א. כדי שלא יהיו אף הם בסכנה. 

  מה רצה אהוד להסביר, באמרו: "דבר סתר לי אליך"? .22

 ב. רצה להסביר מדוע שב לבדו. א. רצה להסביר מדוע שב. 

  מדוע נשאר אהוד לבדו עם עגלון? ומדוע קם עגלון? .23

סתר לי אליך, וצוה עגלון להשאירם לבדם. וקם כאשר אמר לו שיש בידו אהוד נשאר לבדו כיון שאמר לעגלון, דבר 

 נבואה.

  מדוע חשבו העבדים כי עגלון מסיך את רגליו? .22

 כיון שהדלת היתה נעולה, והריחו ריח רע.

  בארי: "מסיך את רגליו"! .21

 מתפנה לצרכים גדולים, וע"ש שמסוככים על רגליהם, מפני הצניעות.

 

 


